બોર્ડ ઓફ એજ્યુકેશન
સ્ટોનનિંગ્ટન, કનેનટટકટ
નિઝોલ્યુશન કન્સનનિંગ
ન િંગ ઓળખ/ન િંગ અનિવ્યનિ/જાતીય અનિગમ

જ્યારે, લ િંગ ઓળખ, લ િંગ અલિવ્યલિ અથવા ૈંલગક અલિગમને ધ્યાનમાિં ીધા લવના, મફત જાહેર K-12 લિક્ષણ
મેળવવાનો દરેક બાળકનો અલધકાર છે અને લિલ્રિ ક્ર તમામ લવદ્યાથીઓને આવકારે છે અને સમથથન આપે છે;
જ્યારે, લિલ્રિ ક્રની એ સુલનલિત કરવાની જવાબદારી છે કે તેની સીમાઓમાિં રહેતા તમામ લવદ્યાથીઓ, લ િંગ
ઓળખ, લ િંગ અલિવ્યલિ અથવા જાતીય અલિગમને ધ્યાનમાિં ીધા લવના, મફત જાહેર K-12 લિક્ષણને સુરલક્ષત
રીતે ઍક્સેસ કરી િકે છે;
જ્યારે, લિલ્રિ ક્ર એ માન્યતા આપે છે કે ઉચ્ચ ક્ષમતાના કમથચારીઓ અને લિક્ષકો છે જેઓ ગે, લે ્બયન અને
રિ ાન્સજેન્િર છે , અને તમામ કમથચારીઓ તેમની લ િંગ ઓળખ, લ િંગ અલિવ્યલિ અથવા જાતીય અલિગમને
ધ્યાનમાિં ીધા લવના િાળા સમુદાયના મૂલ્યવાન સભ્યો છે;
જ્યારે, લિલ્રિ ક્ર એ માન્યતા આપે છે કે અમારા સમુદાયમાિં પલરવારો ઘણાિં લવલવધ ્વરૂપોમાિં આવે છે અને
લિલ્રિ ક્ર લ િંગ ઓળખ, લ ગ
િં અલિવ્યલિ અથવા લૈં ગક અલિગમને ધ્યાનમાિં ીધા લવના અમારા તમામ પલરવારો
અને લવદ્યાથીઓની સિંિાળ રાખનારાઓને મૂલ્ય આપે છે ;
જ્યારે, કનેલક્રકર ્રે ર લ િંગ ઓળખ, લ િંગ અલિવ્યલિ અને લૈં ગક અલિગમ પર આધાલરત િેદિાવ સલહત
િેદિાવને પ્રલતબિંલધત કરે છે ;
જ્યારે, 15 જૂ ન, 2020 ના રોજ બો્રોક લવ. ક્ ેરન કાઉન્રીના લનણથયમાિં સીમાલચહ્નરૂપ અલિપ્રાયમાિં, યુનાઇરે િ
્રે ટ્સની સુપ્રીમ કોરે માન્યતા આપી હતી કે વા્તલવક અથવા કલથત જાતીય અલિગમ અથવા લ િંગ ઓળખના
આધારે િેદિાવ કરવો એ હિં મિ
ે ા ૈંલગક િેદિાવનુિં એક ્વરૂપ છે , અને ફે િર કાયદો પ્રલતબિંલધત કરે છે . રોજગાર
અને લિક્ષણમાિં ૈંલગક િેદિાવ;
જ્યારે, યુએસ લિપારથ મેન્ર ઓફ એજ્યુકેિન અને યુ.એસ. લિપારથ મેન્ર ઓફ જલ્રસે માન્યતા આપી છે કે બો્રોકના
લનણથયમાિં સુપ્રીમ કોરથ નો તકથ 1972ના લિક્ષણ સુધારા (િીર્થક IX) ના િીર્થક IX ને ાગુ પિે છે , અને તે િીર્થક IX
લવદ્યાથીઓ સામે િેદિાવ અને પજવણીને પ્રલતબિંલધત કરે છે અને િાળાના કમથચારીઓ તેમની લ િંગ ઓળખ અને
જાતીય અલિગમના આધારે;
જ્યારે, િીર્થક IX અને અન્ય ફે િર નાગલરક અલધકાર કાયદાઓ જે લ િંગ ઓળખ અને જાતીય અલિગમના આધારે
િેદિાવને પ્રલતબિંલધત કરે છે તે ્થાલનક અને રાજ્યના કાયદાઓ જે સિંઘર્થ કરે છે અને િીર્થક IX ની જરૂલરયાતોનુિં
પા ન કરવામાિં લનષ્ફળતા લજલ્ ાના સિંઘીય િિંિોળને જોખમમાિં મૂકે છે ;
જ્યારે, લે ્બયન ગે બાયસેક્્યુઅ રિ ાન્સજેન્િર ક્વીર/ક્વે્રલનિંગ (“LGBTQ”) લવદ્યાથીઓ તેમના વા્તલવક
અથવા કલથત લૈં ગક અલિગમ અથવા લ િંગ ઓળખ અથવા તેમના સહયોગીઓના આધારે િાળામાિં ગુિંિાગીરી,
પીલિતા અને ઉત્પીિનના ઊિંચા દરનો અનુિવ કરે છે;
જ્યારે, આ ગુિંિાગીરી, પીલિત અને ઉત્પીિન LGBTQ લવદ્યાથીઓ મારે નકારાત્મક િૈક્ષલણક પલરણામો તરફ દોરી
ગયુિં છે , જેમાિં િિ ોપ આઉરના ઊિંચા દર, ગેરહાજરીના ઊિંચા દરો અને નીચા પો્રસેકિંિરી ્કૂ ની આકાિંક્ષાઓનો
સમાવેિ થાય છે ;
જ્યારે, LGBTQ લવદ્યાથીઓ પણ લચિંતા અને હતાિાના ઊિંચા દરની જાણ કરે છે ; જ્યારે, LGBTQ યુવાનો મારે િાળાવયના વર્ો લનણાથયક સમય હોય છે કારણ કે તેઓ ઘણીવાર "બહાર આવે છે " અથવા તે સમય દરલમયાન તેમની
LGBTQ ઓળખ અન્ય ોકો સમક્ષ જાહેર કરે છે ;

જ્યારે, અમારા LGBTQ લવદ્યાથીઓ, ્રાફ, પલરવારો અને સિંિાળ રાખનારાઓ મારે આવકારદાયક અને સ ામત
િાળાનુિં વાતાવરણ ઊિુિં કરવુિં અમારા િાળા સમુદાયને બધા મારે વધુ આવકારદાયક અને સ ામત બનાવે છે ;
જ્યારે, લિલ્રિ ક્ર એ લિક્ષણને સમથથન આપે છે જે આપણી અ ગ ઓળખની ઉજવણી કરે છે ; આપણે અન્ય ોકો
સાથે કે વી રીતે વતે છે તેમાિં અખિંલિતતા; અને લવલવધ દૃલિકોણને સાિંિળીને, િીખીને અને આદર આપીને જે યોગ્ય
છે તે કરવાની લહિં મત; અને
જ્યારે, િૈક્ષલણક કમથચારીઓ ઘણીવાર લવદ્યાથીઓ અને લવદ્યાથીઓના લિક્ષણને મદદ અને સમથથન આપવા મારે
આધાર, સિંસાધનો અને માલહતીના પ્રાથલમક સ્ત્રોત હોય છે , જેમાિં તેમના સામાલજક અને િાવનાત્મક ્વા્્યનો
સમાવેિ થાય છે ;
હવે, તેથી, તે ઉકે વામાિં આવે કે લિલ્રિ ક્ર તમામ વ્યલિઓ સામે િેદિાવને પ્રલતબિંલધત કરે છે , પછી િ ે તે
લવદ્યાથી હોય, લવદ્યાથીનો પલરવાર/કે રગીવર હોય, અથવા લજલ્ ા કમથચારી હોય, વા્તલવક અથવા કલથત જાતીય
અલિગમ, લ િંગ ઓળખ, અથવા લ િંગ અલિવ્યલિ અથવા વા્તલવકતાના આધારે અથવા કલથત જાતીય
અલિગમ, લ િંગ ઓળખ, અથવા તેમના સહયોગીઓની લ ગ
િં અલિવ્યલિ;
તે વધુ ઉકે વામાિં આવે, કે જીલ્ ા તમામ વ્યલિઓ સામે ગુિંિાગીરી અને ઉત્પીિનને પ્રલતબિંલધત કરે છે , પછી િ ે
તે લવદ્યાથી હોય કે જીલ્ ા કમથચારી, વા્તલવક અથવા કલથત જાતીય અલિગમ, લ ગ
િં ઓળખ, અથવા લ િંગ
અલિવ્યલિ, અથવા વા્તલવક અથવા માનવામાિં આવે જાતીય અલિગમ, લ િંગ ઓળખના આધારે, અથવા
તેમના સહયોગીઓની લ િંગ અલિવ્યલિ;
તે વધુ ઉકે વામાિં આવે, કે બોિથ લજલ્ ાને તેના લવદ્યાથીઓ મારે સુરલક્ષત જગ્યા તરીકે જાહેર કરે છે , જેનો અથથ
થાય છે કે લજલ્ ો લવદ્યાથીઓ મારે િેદિાવ અને ગુિંિાગીરીથી મુિ િીખવા, લવકાસ કરવા અને સહાય, માલહતી
અને સમથથન મેળવવાનુિં ્થળ છે ; અને જેમ કે લજલ્ ાના લિક્ષકો અને કમથચારીઓને ્રોલનિંગ્રન લવદ્યાથીઓ મારે
લવલવધતા, સમાનતા અને સમાવેિના સિંકેત તરીકે LGBTQ+ રેઈન્બો ફ્ ેગ પ્રદલિથત કરવાની પરવાનગી છે ;
તે વધુ ઉકે વામાિં આવે કે , આ ઠરાવની તારીખના 30 લદવસની અિંદર, લિલ્રિ ક્ર તેની િેદિાવ લવરોધી
નીલતઓની સમીક્ષા કરિે અને તેમાિં ફે રફાર કરિે તેની ખાતરી કરવા મારે કે તે નીલતઓ LGBTQ િેદિાવને
પ્રલતબિંલધત કરે છે ;
આને વધુ ઉકે વામાિં આવે કે , લિલ્રિ ક્ર, આ ઠરાવની તારીખના 30 લદવસની અિંદર, LGBTQ લવરોધી િેદિાવ
નીલતઓને વતથમાન અથવા િાલવ સામૂલહક સોદાબાજી કરારોમાિં શ્રેષ્ઠ રીતે કે વી રીતે સમાવી િકાય તે લનધાથલરત
કરવા સિંબલિં ધત લવલિિ સોદાબાજી પ્રલતલનલધઓ સાથે કામ કરિે;
જો તેને વધુ ઉકે વામાિં આવે તો, લિલ્રિ ક્ર આ ઠરાવને દરેક િાળાની સાઇર પર પો્ર કરિે અને તેને લિલ્રિ ક્ર
્રાફ, લવદ્યાથીઓ અને વા ીઓને સિંદેિાવ્યવહારના સામાન્ય માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને લવતલરત કરિે, અને તે
ઠરાવનો લવદ્યાથીઓ દ્વારા ઘરે બો ાતી તમામ િાર્ાઓમાિં અનુવાદ કરવામાિં આવિે;
જો તેને વધુ ઉકે વામાિં આવે તો, સુપલરન્રે ન્િેન્ર આ ઠરાવના પા ન અિંગે તેની આગામી મીલરિં ગમાિં બોિથ ને લરપોરથ
કરિે;
આને વધુ ઉકે વામાિં આવે તો, લવદ્યાથીઓને જાગૃત કરવામાિં આવે કે આ ઠરાવમાિં સમાલવિ લવર્યો પર ચચાથ
કરવા મારે લજલ્ ા કાઉન્સે સથ ઉપ બ્ધ છે .
25 ઓક્રોબર, 2022 ના રોજ લિક્ષણ બોિથ દ્વારા દત્તક વ
ે ાયે
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